
Нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл



Нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл (ННХ) сүүлийн 

жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж буй нэг салбар юм.

Эрчимтэй хөгжиж байгаа гол шалтгаан маш 

бага зардалтай, ашигтлалтын бүтээмж өндөр 

мөн илрүүлэхэд хүндрэлтэй зэрэг олон давуу 

талыг үүсгэж байгаа юм. 

Нисгэгчгүй нисэх хэрэгслийг өргөнөөр ашиглах 

хэрэгтэйг Персийн булангийн дайны сургамж, 

дүгнэлт маш тодоор харуулж өгсөн. “Цөлийн 

шуурга” ажиллагааны талбарт нүдэнд үл 

үзэгдэх байдлаар явагдсан нэгэн томоохон 

байлдаан нь тагнуулын ажиллагаа, ашигтай 

мэдээлэл олзворлох явдал байлаа.



Өнөөдрийн байдлаар ННХ-ийг дараах 

зориулалтаар ашиглаж байна. 

Үүнд:

• Тагнуулын мэдээ олзворлох;

• Хууран мэхлэх ажиллагаанд ашиглах;

• Цаг уурын мэдээ бэлтгэхэд;

• Агаараас галын дэмжлэг үзүүлэхэд.



• Хүндийн жин/хүртэл/- 10кг/микро/ нислэгийн хугацаа 1 цаг Н=1км

• Хүндийн жин/хүртэл/- 50кг/мини/ нислэгийн хугацаа 3-4цаг, Н=3-5км

• Хүндийн жин/хүртэл/ -1000кг/миди/ нислэгийн хугацаа 10-12цаг, 

• Н=9-10км

• Хамгийн хүнд жинтэй- нислэгийн хугацаа 24цаг, Н=20км



ОХУ-ын АБНСУ-д явуулж буй цэргийн ажиллагааны 

үер ННХ маш өргөн ашигласан. 

Тагнуулын мэдээ олзворлох, артиллерийн болон 

нисэхийн галыг чиглүүлэх мөн цохилтын дараах үр 

дүнг мэдээлэх нь маш үр дүнд хүрсэн юм.



▪Түүнээс гадна АБНСУ-д ажиглагдсан нэг зүйл 

нь Исламын улс бүлэглэлийн өөрсдийн зохион 

бүтээсэн ННХ ашиглан ОХУ-ын нисэхийн бааз 

руу халдсан явдал юм.



▪Сүүлийн жилүүдэд БНХАУ өөрийн ННХ-ийг 

үйлдвэрлээд зогсохгүй Африк тивийн болон 

Ази тивийн улсуудад нилүүлж байна.

▪БНХАУ-д ашиглагдаж байгаа ННХ нь 

Тагнуулын мэдээ олзворлогч Chengdu 

Xianglong. Энэхүү ННХ нь АНУ-ын Глобал 

Хоктой төстэй юм.



Мөн цохилтын хэд хэдэн ННХ ашиглаж байгаа 

юм. Түүний тод жишээ бол Wing loong,Cloud 

Shadow юм. Эдгээр ННХ нь бага хэмжээний 

газрын целийг илрүүлж цохилт өгөх чадвартай 

юм.



Техник технологи хөгжиж байгаа явдал нь хүн бүр

өөрийн дроныг хийх боломжтой болсон явдал юм.

Энэ нь нислэгийн аюулгүй байдалд шууд болон шууд

бусаар нөлөөлөх явдал юм.



Иймд сүүлийн жилүүдэд ННХ, дрон ихээр ашиглаж 

байгаа агаарын орон зайг хаянахад хүндрэл учруулж 

байна. Олон улсын терроризм нь цар хүрээгээ тэлж 

олон улсын нислэг, төрийн өндөр айлчлалын үер алан 

хаядах үйл ажиллагаа явуулахгүй байх баталгаа 

байхгүй юм.

Иймд: 

▪ННХ ашиглахтай холбоотой эрх зүйн баримт бичиг 

боловсруулах, 

▪Нислэг үйлдэж буй нисэх буудал орчим болон цэргийн 

нисэхийн ангиудын аюулгүйн бүсийг тогтоох,

▪Нисэх буудал, аэродром орчмыг агаараас хамгаалах.



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа


